
 

  

 

 لية العلوم ك                                                                                                         جامعة سوهاج     

              شعبة الفيزياء –الرابعة  لفرقة:ا            كلية: التربية                                   2المادة: فيزياء الجوامد       
 

 أجب عن األسئلة االتية:

 لكل مما يأتى أختر االجابة الصحيحة :أوال
 أعلى مستوى كمى مشغول بااللكترونات عند درجة حرارة الصفر المطلق يسمى: -1

 د( مستوى براج)         مستوى التكافؤ                       )ب( مستوى التوصيل                 )ج( مستوى فيرمى           (أ)

 الدالة االحصائية التى تصف الغاز االلكترونى الغير منحل هى: -2
 )د( دالة اينشتاين                      )ج( دالة جاما                       بولتزمان -دالة ماكسويل )ب(               دالة فيرمى   (أ)

          

 بشكل جيد باستخدام:يمكن وصف االلكترونات فى العازالت  -3

 الستبعاد مبدأ ا )ج( نموذج االلكترون محكم االرتباط   )د(   نموذج االلكترون ضعيف االرتباط  )ب( نموذج االلكترون الحر (أ)

 

 عند الصفر المطلق , كل المستويات التى لها طاقة أعلى من طاقة مستوى فيرمى تكون: -4

 تروناتئة بااللكبااللكترونات )ج(   خالية من االلكترونات   )د( نصف ممتلممتلئة كليا  زئيا بااللكترونات )ب( ممتلئة ج (أ)

 

 تعتمد التوصيلية الكهربية للمعادن على: -5

 )أ( تركيز االلكترونات            )ب( القابلية الحركية لاللكترونات      )ج( الكتلة الفعالة            ) د( سرعة االلكترونات

 

 فى الجوامد: عند درجات الحرارة المنخفضة جدا يكون المسئول الرئيس عن تشتت االلكترونات  -6

 )أ( الفوتونات الضوئية             )ب( اهتزاز الشبكية البللورية                  )ج( الشوائب                 ) د( عقد الشبكية

 

 ون تعرف ب:المستويات البللورية التى تمثل حدود مناطق بريلي -7

 مستويات براج                  )ب( مستويات ميللر         )ج( مستويات الحدود الحبيبية               )د( أسطح تساوى الجهد (أ)

 

 فى البللورات الغير معدنية يمكن التعامل مع االلكترون على انه الكترون حر عندما: -8

 كتلته بالكتلة الفعالة  )ج( تستبدل كمية حركته بالطاقة  )د( تهمل كثافتهيستبدل الطول الموجى بالمتجه الموجى  )ب( تستبدل  (أ)

 

 ترجع السعة الحرارية فى الجوامد الى مساهمة:  -9

 الشبكية البللورية                  )ج( كل من )أ( و )ب(        )د( الشئ مما سبق  )أ( االلكترونات               )ب( 

 

 

 التوصيلية الحرارية فى المعادن تتوقف على مساهمة:  -10

 )أ( االلكترونات               )ب(   الشبكية البللورية                  )ج( كل من )أ( و )ب(        )د( الشئ مما سبق

 

 إذا كانت العبارة خاطئة (X)أمام العبارة الصحيحة أو عالمة ( √)ضع عالمة ثانيا: 

m*=ħترتبط الكتلة الفعالة لحامالت الشحنة بالسرعة من خالل العالقة  -1
𝑑𝑣

𝑑𝑘

−1
                                                       ) ( 

 ( )             لمطبقاهو نفس اتجاه المجال الكهربى  اتجاه السرعة االندفاعية )االنسياقية( لاللكترون تحت تأثير مجال كهربى  -2

 ( )                                                                      يعتمد تركيز االلكترونات فى المعادن على درجة الحرارة            -3

كيزات بالتر فى السبائك المعدنية المكونة من عنصرين , تصل المقاومة أقصى ما يمكن عند تركيزات معينة للعنصرين تعرف -4

 ( )                                                                                                                                              االتزانية 

 ( )                                             هو المصدر األساسى للمقاومة الكهربيةتشتت االلكترونات فوق عيوب الشبكية البللورية  -5

 ()      رة الحرا تتغير التوصيلية الكهربية ألشباه الموصالت مع درجة الحرارة بسبب اعتماد تركيز حامالت الشحنة على درجة -6

 ( )                         النسبة بين الموصلية الكهربية والحرارية ألى مادة تساوى مقدار ثابت ال يعتمد على درجة الحرارة        -7

 ( )                                يزداد متوسط المسار الحر لاللكترون فى الجوامد بزيادة درجة الحرارة                                  -8

 0.5نات يساوى ولكترطبقا لدالة فيرمى االحصائية فان احتمال شغل الحاالت الكمية التى لها طاقة تساوى طاقة مستوى فيرمى باال -9
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 يكون الغاز االلكترونى منحال إذا وقع مستوى فيرمى تحت منطقة التوصيل ) ( -10

 د/ عالء آدم                                          


